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ΗΗ διδασκαλίαδιδασκαλία τηςτης ΙστορίαςΙστορίας

ΠλουραλιστικήΠλουραλιστική στιςστις μεθόδουςμεθόδους

ΕκλεκτιστικήΕκλεκτιστική στιςστις πρακτικέςπρακτικές//τεχνικέςτεχνικές



ΠαράμετροιΠαράμετροι πουπου επηρεάζουνεπηρεάζουν τηντην
επιλογήεπιλογή τωντων μεθόδωνμεθόδων διδασκαλίαςδιδασκαλίας
επίτευξηεπίτευξη στόχωνστόχων
υλικοτεχνικήυλικοτεχνική υποδομήυποδομή σχολείουσχολείου
δυνατότητεςδυνατότητες καθηγητήκαθηγητή
επίπεδοεπίπεδο μαθητώνμαθητών
ωρολόγιοωρολόγιο πρόγραμμαπρόγραμμα
σχολικόσχολικό εγχειρίδιοεγχειρίδιο

κυρίωςκυρίως τοτο περιεχόμενοπεριεχόμενο τουτου μαθήματοςμαθήματος καικαι ηη
γνώσηγνώση τουτου..



ΔιερευνητικήΔιερευνητική μέθοδοςμέθοδος & & 
ηη αξιοποίησηαξιοποίηση τωντων πηγώνπηγών

««ΓιαΓια τατα γεγονόταγεγονότα τουτου πολέμουπολέμου δενδεν θέλησαθέλησα νανα
αρκεσθώαρκεσθώ σεσε πληροφορίεςπληροφορίες τουτου πρώτουπρώτου
τυχόντοςτυχόντος ούτεούτε στηνστην προσωπικήπροσωπική μουμου
αντίληψηαντίληψη καικαι μόνομόνο, , αλλάαλλά έκαναέκανα προσεκτικήπροσεκτική
έρευναέρευνα καικαι γιαγια τατα γεγονόταγεγονότα σταστα οποίαοποία
ήμουνήμουν παρώνπαρών καικαι γιαγια τατα όσαόσα μουμου ανέφερανανέφεραν
άλλοιάλλοι…»…»

ΘουκυδίδηςΘουκυδίδης ΙΙ, 22, 22



««ΌπωςΌπως ακριβώςακριβώς, , εάνεάν χαθείχαθεί ηη
όρασηόραση ενόςενός ζώουζώου, , γίνεταιγίνεται
άχρηστοάχρηστο τούτοτούτο στοστο σύνολόσύνολό τουτου, , 
έτσιέτσι καικαι αναν απόαπό τηντην ιστορίαιστορία
αφαιρέσουμεαφαιρέσουμε τηντην αλήθειααλήθεια όό,,τιτι
απομένειαπομένει δενδεν είναιείναι παράπαρά έναένα
διήγημαδιήγημα χωρίςχωρίς ωφέλειαωφέλεια»»

ΠολύβιοςΠολύβιος ΙΙ, 14, 6, 14, 6



««ΤέτοιοςΤέτοιος λοιπόνλοιπόν θαθα πρέπειπρέπει νανα είναιείναι οο συγγραφέαςσυγγραφέας ((οο
ιστορικόςιστορικός), ), δηλαδήδηλαδή άφοβοςάφοβος, , υπεράνωυπεράνω χρημάτωνχρημάτων, , 
ελεύθεροςελεύθερος, , φίλοςφίλος τηςτης ελευθερίαςελευθερίας τουτου λόγουλόγου καικαι τηςτης
αλήθειαςαλήθειας, , όπωςόπως οο θεατρικόςθεατρικός συγγραφέαςσυγγραφέας
κωμωδιώνκωμωδιών οο οποίοςοποίος λέειλέει τατα σύκασύκα σύκασύκα καικαι τητη
σκάφησκάφη σκάφησκάφη, , χωρίςχωρίς νανα αποδίδειαποδίδει κάτικάτι ((σεσε κάποιονκάποιον) ) 
απόαπό μίσοςμίσος ήή φιλιάφιλιά καικαι χωρίςχωρίς νανα δείχνειδείχνει μικροψυχίαμικροψυχία
ήή συμπόνιασυμπόνια ήή ντροπήντροπή ήή αμείλικτηαμείλικτη διάθεσηδιάθεση, , νανα είναιείναι
δίκαιοςδίκαιος, , ευνοϊκάευνοϊκά διακείμενοςδιακείμενος προςπρος όλουςόλους γενικάγενικά
μέχριμέχρι τοτο σημείοσημείο νανα μηνμην αποδώσειαποδώσει κάτικάτι περισσότεροπερισσότερο
απόαπό αυτόαυτό πουπου αρμόζειαρμόζει στηστη μιαμια ήή στηνστην άλληάλλη
πλευράπλευρά»»

ΛουκιανόςΛουκιανός, , ΠῶςΠῶς δεῖδεῖ ἱστορίανἱστορίαν συγγράφεινσυγγράφειν 4141



ΗΗ ««αλήθειααλήθεια»» στηνστην ΙστορίαΙστορία

ΗΗ υποκειμενικότηταυποκειμενικότητα είναιείναι αναπόφευκτηαναπόφευκτη..
ΗΗ ιστορικήιστορική έρευναέρευνα είναιείναι προσπάθειαπροσπάθεια πουπου
θαθα τείνειτείνει στηνστην ‘‘αλήθειααλήθεια’’..
ΟιΟι πηγέςπηγές είναιείναι τοτο μέσονμέσον..
ΑναγκαίαΑναγκαία ηη κριτικήκριτική αξιολόγησηαξιολόγηση τωντων
πηγώνπηγών..



««ΤηνΤην ιστορίαιστορία τητη γράφουνγράφουν οιοι νικητέςνικητές. . ΝαιΝαι. . 
ΌμωςΌμως ηη μνήμημνήμη καλλιεργείταικαλλιεργείται απόαπό τουςτους
ηττημένουςηττημένους·· είναιείναι παρηγοριάπαρηγοριά καικαι όπλοόπλο. . ΚιΚι
εδώεδώ όμωςόμως μέτρομέτρο:  :  μνήμημνήμη ναιναι, , οπωσδήποτεοπωσδήποτε, , 
αλλάαλλά όχιόχι παρελθοντικήπαρελθοντική καθήλωσηκαθήλωση καικαι
υπεραναπλήρωσηυπεραναπλήρωση·· μνήμημνήμη αναστοχαστικήαναστοχαστική
καικαι δημιουργόςδημιουργός, , καικαι ταυτοχρόνωςταυτοχρόνως μιαμια
πολιτικάπολιτικά λυσιτελήςλυσιτελής χρήσηχρήση τηςτης λήθηςλήθης πουπου
θαθα ρυθμίζειρυθμίζει τιςτις εκδικητικέςεκδικητικές τάσειςτάσεις καικαι τιςτις
καταστροφικέςκαταστροφικές πολώσειςπολώσεις. . ΣεΣε τέτοιοτέτοιο κρίσιμοκρίσιμο
σταυροδρόμισταυροδρόμι στεκόμαστεστεκόμαστε σήμερασήμερα…»…»

ΝΝ. . ΞυδάκηςΞυδάκης, , ΗΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, , φφ. 09/03/2014. 09/03/2014



ΗΗ ΙστορίαΙστορία συγκροτείταισυγκροτείται απόαπό
γνωσιολογίαγνωσιολογία, , μεθοδολογίαμεθοδολογία καικαι

ιδεολογίαιδεολογία..



ΑξιοποίησηΑξιοποίηση τωντων πηγώνπηγών

ΠροαπαιτούμενοΠροαπαιτούμενο
ΗΗ επαφήεπαφή τωντων μαθητώνμαθητών μεμε θεωρητικάθεωρητικά θέματαθέματα
τηςτης επιστήμηςεπιστήμης τηςτης ΙστορίαςΙστορίας

monumentummonumentum →→ documentumdocumentum
ΠροσπάθειαΠροσπάθεια προσέγγισηςπροσέγγισης τηςτης αλήθειαςαλήθειας



ΕγχείρημαΕγχείρημα σεσε τέσσερατέσσερα στάδιαστάδια

ΕξωκειμενικήΕξωκειμενική προσέγγισηπροσέγγιση

ΚειμενικήΚειμενική προσέγγισηπροσέγγιση

ΔιακειμενικήΔιακειμενική προσέγγισηπροσέγγιση

ΣύνθεσηΣύνθεση κειμένουκειμένου--απάντησηςαπάντησης



ΕξωκειμενικήΕξωκειμενική προσέγγισηπροσέγγιση

ΠληροφορίεςΠληροφορίες έξωέξω απόαπό τοτο περιεχόμενοπεριεχόμενο τηςτης πηγήςπηγής
ΠότεΠότε, , πούπού καικαι γιατίγιατί έγινανέγιναν;;
ΚείμεναΚείμενα: : ιστοριογραφικάιστοριογραφικά, , απομνημονεύματααπομνημονεύματα, , 
ημερολόγιαημερολόγια, , επιγραφέςεπιγραφές, , ρητορικάρητορικά & & φιλοσοφικάφιλοσοφικά, , 
αρχαιολογικάαρχαιολογικά, , λογοτεχνικάλογοτεχνικά, , κκ..άά..

ΕικόνεςΕικόνες: : φωτογραφίεςφωτογραφίες έργωνέργων τέχνηςτέχνης, , 
αρχιτεκτονικώναρχιτεκτονικών μνημείωνμνημείων, , αρχαιολογικώναρχαιολογικών
ευρημάτωνευρημάτων, , αναπαραστάσειςαναπαραστάσεις σχεδίωνσχεδίων, , χάρτεςχάρτες, , 
γραφήματαγραφήματα, , γελοιογραφίεςγελοιογραφίες, , φωτογραφίεςφωτογραφίες
προσώπωνπροσώπων..



ΚειμενικήΚειμενική προσέγγισηπροσέγγιση

ΚείμενοΚείμενο
ΑνάλυσηΑνάλυση περιεχομένουπεριεχομένου, , επιλογήεπιλογή
πληροφοριώνπληροφοριών, , ερμηνείαερμηνεία πληροφοριώνπληροφοριών

««ΑνάγνωσηΑνάγνωση»» εικόναςεικόνας
ΠεριγραφήΠεριγραφή, , επιλογήεπιλογή πληροφοριώνπληροφοριών, , ερμηνείαερμηνεία



ΔιακειμενικήΔιακειμενική προσέγγισηπροσέγγιση
ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία δύοδύο ήή περισσότερωνπερισσότερων πηγώνπηγών

ΕπισήμανσηΕπισήμανση κοινώνκοινών ήή διαφορετικώνδιαφορετικών
πληροφοριώνπληροφοριών

ΔιασταύρωσηΔιασταύρωση πληροφοριώνπληροφοριών

ΑνάπλασηΑνάπλαση τουτου παρελθόντοςπαρελθόντος γίνεταιγίνεται απόαπό
διαφορετικέςδιαφορετικές οπτικέςοπτικές



ΣύνθεσηΣύνθεση κειμένουκειμένου

ΠαραγωγήΠαραγωγή νέουνέου κειμένουκειμένου--απάντησηςαπάντησης σεσε
δοκιμιακόδοκιμιακό λόγολόγο

ΑξιολογείταιΑξιολογείται ηη γνώσηγνώση, , ηη κριτικήκριτική ικανότηταικανότητα
καικαι ηη ορθήορθή χρήσηχρήση τηςτης γλώσσαςγλώσσας



««ΔενΔεν μαςμας προσμένειπροσμένει ηη ιστορίαιστορία στοστο βάθοςβάθος
αλλάαλλά προχωρείπροχωρεί μαζίμαζί μαςμας. . ΜεΜε τατα χέριαχέρια μαςμας
κωπηλατείκωπηλατεί τοτο χρόνοχρόνο. . ΕίμαστεΕίμαστε τοτο ρεύμαρεύμα
πουπου κουβαλάεικουβαλάει πάνωπάνω τουτου τοτο αύριοαύριο, , χωρίςχωρίς νανα
είμαστεείμαστε τοτο αύριοαύριο..

ΗΗ μοίραμοίρα μαςμας είναιείναι μεςμες στηστη ροήροή
πουπου συνεχώςσυνεχώς αλλάζειαλλάζει όψειςόψεις. . ΚύματαΚύματα θολάθολά
νιώθωνιώθω νανα σπάζουνσπάζουν πάνωπάνω σταστα πλευράπλευρά μουμου»»

ΝικηφόροςΝικηφόρος ΒρεττάκοςΒρεττάκος, , ΗΗ ιστορίαιστορία
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